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Heemkundekring 
De Vonder 

Asten-Someren 

Jaarprogramma 
2008-2009 

De Vonder is de brug die de verbinding vormt 
tussen Asten en Someren en tussen het verleden, 

heden en toekomst. 



Heemkundekring De Vonder biedt U volop de mogelijkheid om 
uw hobby te beoefenen, al of niet in groepsverband. Verwezen 
wordt naar de werkgroepen die verderop vermeld staan. 
De Vonder wil ook in toenemende mate gesprekspartner zijn bij 
alle discussies waar het culturele beleid van de gemeenten 
ASTEN en SOMEREN aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig 
en invloed ontstaat ook door getallen. Hoe meer leden De 
Vonder verenigt, hoe sterker onze stem kan doorklinken. 

Het lidmaatschap kost € 24,00 per jaar. Daar is het 
abonnement op ons periodiek De Vonder bij inbegrepen. 
Het onderstaand aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: 
Els Hellings, Secretaris Heemkundekring De Vonder Asten
Someren 
p/a Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren 
of e.hellings4@chello.nl of hkkdevonder@xs4all,nl of via 
website www.heemkundekringdevonder.nl 

Ondergetekende geeft zich op als lid van Heemkundekring De 
Vonder, Asten-Someren. 

Naam: Hr./ Mevr ....................... .............................................. . . 

Adres: ............................................... ........ ............................ ..... . 

Postcode: ....................... Plaats: ........................................ . 

E-mail adres: ........................................................................... . 

Telefoonnummer: .............................................................. . 

Speciale interesse in: ........................................................ .. 

Datum: .................................... Handtekening: ........................ .. . 

Na ontvangst wordt contact met u opgenomen. 
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Heemkundekring De Vonder Asten-Someren 
stelt zich tot doel mensen, die belangstelling hebben voor de 
eigen leefomgeving, met elkaar in contact te brengen. Dit 
resulteert onder meer in : 

• lezingen en excursies 
• een heemkundige bibliotheek 
• werk- en studiegroepen 
• het verzamelen van heemkundige foto's, films, documenten, etc. 
• beheer van het Heemhuis 
• beheer van de Heemkamer 
• beheer van het Archeologiehuis 
• archeologisch en historisch onderzoek 
• heemkundig blad De Vonder 
• behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten 

Een lidmaatschap kost € 24,00 per jaar. 
Aanmelden bij het secretariaat: 
heemhuis p/a Molenstraat 10, 5711 EW Someren of 
hkkdevonder@xs4all.nl of via 
www.heemkundekringdevonder.nl 

Het bestuur wordt gevormd door : 

Jan Heyligers, voorzitter 0493-692045 
Els Hellings, secretaris e.hellings4@chello.nl 
Jacques van Ooijen, penningmeester 0493-493601 
Louis van den Bosch 0493-492222 
Jan Brens 0493-693124 
Jac Knapen 0493-691905 
Adrie Mennen 0492-331925 
Cees Verhagen 0493-493036 

Bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen vinden plaats in het 
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren, tel.: 0493-472423 

Huismeester/tuinmeester: Leo Groels, tel.: 0493-493103 
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Werkgroepen: 

Archeologie (Archeologiehuis) 
Willem van den Bosch (contactpersoon, tel. 0493-492758), Ria 
Berkvens, Leo Groels, Ad Smulders, Jacques van Ooijen, Peter 
van Bussel, Karel Goossens, Jos van der Weerden 

Archivariaat 
(archief, bibliotheek, documentatie, foto's, films, website) 
Bijeenkomst: dinsdagmorgen in het Heemhuis. 
Wim Deenen (contactpersoon, tel. 0493-492750), Jac Knapen 
(contactpersoon website), Frans van Duppen, Leo Groels, Theo 
Hikspoors, Jan Looymans, Hen van Seccelen, Piet Strik. 

Bodediensten 
Ria Reynders (contactpersoon tel. 0493-494411), Frans van den 
Boogaart, Louis van den Bosch, Willem van den Bosch, Leo van 
de Brand, Jac Jöris, Jan van Laarhoven, Duif Schenkelaars. 

Boekuitgaven 
Adrie Mennen (contactpersoon, tel. 0492-331925) 

Cultureel erfgoed 
Ad Kersten (contactpersoon, tel. 0493-693542), Jac Crooymans, 
Karel van Heugten, Pieter Lingg. 

Heemkamer 
(tentoonstellingsruimte,Molenstraat 10, Someren, ook van 
buitenaf te bekijken). 
Cees Verhagen (contactpersoon, tel. 0493-493036), Harry van 
Asten, Leo van de Brand, Peter van Bussel, Ad Kersten. 

Jaarprogramma/ excursies/lezingen 
Jan Heyligers (contactpersoon, tel. 0493-692045), Louis van 
den Bosch. 
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Monumenten 
Consulent Asten: Ad Kersten, tel. 0493-693542 
Consulent Someren: Cees Verhagen, tel. 0493-493036. 

Oud Schrift 
(bijeenkomst woensdagavond) Jac Jöris (contactpersoon, tel. 
0493-695634), Martien van Helmond, Theo Hikspoors, Jan van 
Laarhoven, Harry Leenen, Ad Smulders, Fien van Triet. 

Redactie "De Vonder" 
Ad Verrijt (eindredacteur), Piet Aarts, Jac Jöris, Adrie Mennen. 
Kopij-adres: Hemelberg 29, 5721 CP Asten of 
a.mennen@inter.nl.net 

Toponiemen 
(bijeenkomst dinsdagavond) 
Frans Martens (contactpersoon, tel. 0493-695241), Piet van 
Diepenbeek, Ton van Hoek, Jos Slaats, Ad Smulders, Fien van 
Triet, Tom Waals. 

Het Heemhuis 
Het Heemhuis aan de Molenstraat 10 te Someren is geopend op 
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, m.u.v. de 
zomermaanden. Het Heemhuis is voor iedereen die wil 
snuffelen in de bibliotheek en in de beschikbare historische 
gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargangen 
Peelbelang, foto's en films). Informatie: Wim Deenen, te1.0493-
492750. 

De Heemkamer en het Archeologiehuis 
Bij het Heemhuis zijn de Heemkamer (ook van buitenaf te 
bekijken) en het Archeologiehuis te bezichten. Hierin worden 
permanent tentoonstellingen gehouden. Excursies op verzoek. 
Informatie Heemkamer: Cees Verhagen, tel. 0493-493036. 
Informatie Archeologiehuis: Willem van den Bosch, tel. 0493-
492758. 
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Zuid-Willemsvaart, de moeder van alle kanalen in Oost
Brabant. 
Lezing door Cees Verhagen. 

In deze lezing komen veel aspecten aan de orde, zoals de 
gravers, de bouwers, de vele alternatieve plannen en het 
geruzie met België over het Maaswater. 
De lange voorgeschiedenis, waarin de rivieren de Maas, de 
Dommel, de Aa, de Dieze en het Grand Canal du Nord 
(aangelegd door Napoleon) een rol hebben gespeeld zal 
besproken worden en waarom het kanaal op de plek kwam te 
liggen waar het nu ligt. 
Ca rel Wesselman (de heer van Helmond) zorgde ervoor dat het 
kanaal langs Helmond kwam te liggen. Het kanaal is meer dan 
een waterbouwkundige sleuf in het landschap, het is bepalend 
geweest voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant en 
de beide Limburgen. 
Het kanaal snijdt met zijn prachtige bomen al meer dan 175 
jaar het Brabants en Limburgs landschap. Dat is al zo lang dat 
niemand meer weet heeft van haar aanwezigheid. Weert heeft 
als grensstad een bijzondere positie ingenomen aan het kanaal. 
De scheiding met België leek voor Weert catastrofaal te zijn om 
dat de eeuwenoude handel met het zuiden noodgedwongen 
moest worden gestopt. 
Speciale aandacht zal de spreker aan de scheepsjagers 
schenken, ook wel togers of teugelers genoemd. 
AI eeuwen lang heeft men plannen gemaakt om kanaalverbindingen 
te maken die nooit of maar gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Ook hierover 
weet Cees Verhagen genoeg te vertellen als de tijd het toelaat. 

Datum: woensdag 24 september 2008 
Plaats: IVN gebouw De Stulp, Ostaderstraat Asten, tegenover Museum 
Aanvang: 20.00 uur 
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Films van Asten en Someren uit de oude doos. 

Wim Deenen. en Hans van de Laarschot vervolgen - wegens groot succes in 
voorgaande Jaren alweer voor de vierde keer - hun serie "Films uit de oude 
doos". 
De nadruk zal deze keer liggen op films uit Asten. 

D.e veel"geh?,O~de kreten in voorgaande jaren, zoals "oh ja", "wa schon", "leeft 
die nog en dies aawd geworre", maakten er een bijzondere en leuke avond 
van. 

De leden ge~oten niet alleen van de films, die alle op DVD zijn gezet, 
maar men wilde ook graag in het bezit komen van de films. De DVD's 
werden vorig jaar dan ook bijgemaakt en voor een vriendenprijsje aan de 
liefhebbers verkocht. 

Datum: woensdag 8 oktober 2008 
Plaats: zaal Jan van hoek, Markt, Asten 
Aanvang: 20.00 uur 
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Officiële opening Archeologiehuis. 

De gemeente Someren is rijk gezegend met archeologische vondsten 
binnen haar grondgebied. Uit opgravingen uit verschillende tijden uit 
het nabije en verre verleden is gebleken dat onze regio her en der 
dicht bevolkt was en daarvan zijn rijke sporen nagelaten. Dank zij de 
constructieve opstelling van de gemeente Someren is in het 
zogenaamde cultuurcluster het pand Molenstraat 14 beschikbaar 
gesteld voor de permanente tentoonstelling van belangrijke 
archeologische voorwerpen. Zeer actieve leden van de werk-groep 
archeologie hebben uren de mouwen uit de handen gestoken om het 
pand inwendig een museale uitstraling te geven. Degelijk 
timmerwerk, verfijnde afwerking, uitgekiend kleurengebruik, 
professionele inrichting en handig verworven uitstalkasten vormen 
het decor voor de opstelling van de archeologische vondsten. Deze 
vondsten zijn afkomstig uit de vroegere heemkamer van het 
gemeentehuis, uit de kleine schatkamer van het heemhuis 
Molenstraat 10, uit de depots van de provincie Noord Brabant en de 
Universiteit van Amsterdam. Maar ook particulieren hebben hun 
persoonlijke collectie aan de Vonder geschonken, wetend dat het 
archeologiehuis dè plaats is om elke toekomstige belangstellende de 
kans te geven om er blijvend te studeren of te genieten van wat er te 
zien is. De openingsceremonie belooft spannend en leerzaam te 
worden. 

Datum: zaterdag 11 oktober 2008 
Wie: voor alle leden/vrienden van de Vonder en overige 

genodigden 
Plaats: Archeologiehuis, Molenstraat 14, Someren 
Aanvang: 14.00 uur 
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Open dag Archeologiehuis. 

Op zondag 12 oktober is het archeologiehuis de hele dag geopend. 
Alle belangstellenden uit Someren, Asten en verdere omgeving zijn
bij dezen - van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. 
In het archeologiehuis hebben de leden van de actieve werkgroep 
archeologie een smaakvolle expositie ingericht die elke bezoeker zal 
boeien. De omgeving waarin de voorwerpen getoond worden heeft 
een kleurrijke metamorfose ondergaan. Het unieke karakter van de 
geëxposeerde vondsten komt daardoor sterker tot zijn recht. Dit is 
niet de plaats om de vondsten te beschrijven, U moet ze zelf komen 
bewonderen. 
Tijdens de expositie worden dia's, films, foto's getoond die in de 
verschillende stadia van de opgravingen door Somerenaren zijn 
gemaakt. 

Datum: zondag 12 oktober 2008 
Wie: alle belangstellenden, jong en oud, uit Someren, Asten 

en van elders 
Plaats: Archeologiehuis, Molenstraat 14, Someren 
Tijd: 14.00 uur tot 18.00 uur 
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Brabant is zo gek nog nie. 
Lezing door Gerard Rooijakkers 

Op 2 september 2007 nam Gerard Rooijakkers in Asten, met een 
snedige toespraak, het door Piet Snijders geschreven boek in 
ontvangst "Tieske, 'n minkukeltje uit de Peel". 
Prof. Dr. Gerard Rooijakkers (Eindhoven, 1962) is sinds 1 november 
2000 hoogleraar in de Nederlandse etnologie aan de faculteit der 
geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij 
promoveerde in 1994 cum laude op een onderzoek naar historische 
volkscultuur in Noord Brabant. Onder zijn redactie verscheen een 
handboek over de cultuur van het dagelijks leven. Hij verbleef een 
jaar in Rome voor onderzoek in de Vaticaanse archieven. 
Sinds 2006 is hij lid van de Raad voor Cultuur. 

Zijn hoogwaardige lezing draagt een ontspannen karakter en is voor 
liefhebbers van een goed verhaal en liefhebbers van volkscultuur, 
specifiek uit Brabant - en met name Oost Brabant - een buitenkans. 

Datum: woensdag 12 november 2008 
Plaats: IVN gebouw De Stulp, Ostaderstraat Asten, 

tegenover Museum 
Aanvang: 20.00 uur 

10 

Toponiemen. 

Onze leden Frans Martens en Tom Waals hebben, tezamen met de 
overige leden van de werkgroep toponiemen, al jarenlang studie 
gemaakt van plaatsnaamkunde, de omschrijving die je in De Dikke 
Van Dale kunt vinden. Van de herkomst van onze voornamen, en 
achternamen kennen zij vaak de verklarende geschiedenis. Ook 
namen van huidige gebieden en straten zijn uit het verleden te 
verklaren of af te leiden.Geen wonder dat zij zich ook sterk 
interesseren voor de introductie van het kadaster en de 
ontwikkelingen daarvan. Zij zijn zelfs in staat om van vele percelen 
aan te geven wie de achtereenvolgende eigenaren waren en hoe die 
percelen in de volksmond werden genoemd. 
De bedoeling van deze avond is ook om U de gelegenheid te bieden 
uw persoonlijke vragen op dit gebied beantwoord te krijgen. Het is 
aan te bevelen om ruim van te voren Uw vraag op te sturen zodat de 
inleiders de mogelijkheid hebben zich in Uw vraag te verdiepen; 
hhkdevonder@xs4all.nl 

Datum: woensdag 10 december 2008 
Plaats: zaal Centraal, Wilhelminaplein, Someren 
Aanvang: 20.00 uur 
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Onze wereld: agiobal village. 
Lezing door Jos Gommans. 

Ons lid Jos Gommans heeft speciaal op ons verzoek een lezing 
voorbereid over enerzijds de toenemende behoefte van mensen om 
in hun werk of in hun hobby in contact te komen met de hele wereld 
(globalisering) en anderzijds zien we dat voor het welbevinden van 
de mens zijn kleine loeale omgeving steeds belangrijker wordt 
(Ioealisering). Jos behandelt dat thema vanuit enerzijds zijn 
achtergrond als universitair docent bij de opleiding Talen en Culturen 
van Zuid-en Centraal Azië aan de Rijksuniversiteit van Leiden en 
anderzijds zijn ervaring als projectleider Belvedere-project 
"KasteeIlandschap Asten: oude wortels nieuwe tradities" en zijn 
beklede bestuurslidmaatschappen van het Nationaal Beiaardmuseum 
te Asten en Heemkundekring De Vonder uit Asten/Someren. 

Datum: dinsdag 13 januari 2009 
Plaats: zaal Jan van Hoek, Markt, Asten 
Aanvang: 20.00 uur 
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Feest/contactavond voor de leden van De Vonder. 

Wegens het succes van vorig jaar geprolongeerd ! 
Vorig jaar was er grote belangstelling, een ontspannen 
atmosfeer, gezellige gesprekken, gevarieerde optredens en 
betaalbare prijzen. 

De avond zal o.a. opgeluisterd worden door het in Asten en 
Someren wereldwijd bekende duo "Plus Minus", bestaande uit 
Wim van de Moosdijk (oit Summere!) en René Mulder (oit 
Aaste!). Zij brengen liedjes, voordrachten en sketchjes, die de 
lachspieren danig in beweging zullen brengen. 
Het duo bestaat al sinds 1981. Verzoeken om op te treden 
komen uit Brabant, Limburg, Gelderland en zelfs België. Ook in 
Canada werd opgetreden voor Brabantse emigranten. 
Op deze avond zullen ook oude films over Asten en Someren 
"gedraaid" worden. 
Tijdens de avond is er onder het genot van een tas koffie/thee 
of iets anders en 'n stuk pipperkoewk of roggebrouwd mi zult, 
natuurlijk volop gelegenheid om te buurten en te vertellen over 
vruuger en naw. 

Mochten er leden zijn die zelf iets willen voordragen of 
opvoeren of wat te vertellen hebben dan kunnen zij zich 
melden bij Louis van den Bosch, tel 0493-492222. 

Voor deelname aan deze avond dient u zich van te voren aan te 
melden, maar hierover volgt nog bericht. 

Datum: vrijdag 13 februari 2009 
Plaats: zaal Centraal, Wilhelminaplein, Someren 
Aanvang: 20.00 uur 
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Jaarvergadering Heemkundekring. 

De jaarvergadering is bedoeld om verantwoording af te leggen. Het 
bestuur wil aan de leden laten zien hoe de gang van zaken in het 
afgelopen jaar is geweest en hoe met de centen is omgesprongen. 
Ook zal van enkele bestuursleden afscheid genomen worden en 
wordt de beschermvrouwe geïntroduceerd. 

Na het officieel gedeelte is er ruimschoots gelegenheid om je te laten 
vermaken door de bekende Bert Kuypers, stadsdichter uit Helmond. 
Bert Kuipers is geen onbekende. Deze geboren en getogen 
Helmonder was van 1968 tot 2002 docent Duits aan het Carolus 
Borromeus College. AI vanaf begin jaren zestig houdt hij zich als 
hobby bezig met het schrijven en presenteren van musicals, 
cabaretprogramma's en oudejaarsconferences. Jarenlang maakte hij 
met Harm Savenije, Giel Goris en Fons Moerdijk deel uit van het 
docentencabaret Kwansuis van het Carolus. Kuipers was in 1964 de 
eerste Keienkletser, twee keer winnaar van de Zilveren Narrekap en 
jarenlang Uuper (rector magnificus van de 'Keijoloogische Hogeskool' 
waar hij in 1976 promoveerde. 
Samen met Harm Savenije schreef Bert Kuipers de musicals 'Neem 
Helmond bijvoorbeeld'(ter gelegenheid van de opening van 't 
Speelhuis) 'Aan en Uit' en 'Driemaal Koper'. Bij het 8s-jarig jubileum 
van het Carolus College schreef hij de musical 'Kusje'. AI jarenlang 
schrijft Bert Kuipers cabaretprogramma's en oudejaarsconferences 
die hij, eerst met Ton Gondrie en sinds enkele jaren met oud-leerling 
Udo Holtappels presenteert. 

Datum: woensdag 11 maart 2009 
Plaats: zaal Centraal, Wilhelminaplein, Someren 
Aanvang: 20.00 uur 
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Kleine excursie naar de Commanderije in Gemert. 

Een van de bekendste, grootste en indrukwekkendste 
heemkundekringen uit onze omgeving is De Commanderije uit 
Gemert. Gemert nam en neemt een unieke positie in binnen onze 
regio. 

Geschiedenis, locale cultuur en organisaties ademen: eigenheid en 
zelfstandigheid. Kortom een ideale buurman om op bezoek te gaan. 
Wat denk je van een bezoek aan de Heemkamer/gemeentearchief en 
vervolgens aan kasteel Gemert? 

Datum: zaterdag 28 maart 2009 
Plaats: Gemert, Heemkamer tevens gemeentearchief 

Ruijschenberghstraat 3/B 
Verzamelen op het parkeerterrein bij zwembad 
De Diepsteeckel in Someren om 13.30 uur. 

Tijden: vertrek Diepsteeckel 13.30 uur; excursie Gemert van 
14.00 tot 17.00 uur. 
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Dorpswandeling door het Centrum van Asten. 

Harry Verdijsseldonck, kenner bij uitstek van ons dorp, zal de 
wandeling leiden. Mede afhankelijk van de aantallen 
belangstellenden zullen ook Ad Kersten en Willie van Vlerken 
een groep onder hun hoede nemen. Bouwkundige, historische, 
campanalogische, en taalkundige aspecten zullen aan bod 
komen en U versteld doen staan. 

De specialiteiten tijdens de wandeling zullen zijn: 
Rondgang in de kerk: de bouw, inrichting, veranderingen, 
kunstschatten, kortom een gebouw om "gruts" op te zijn. 

Rondgang in gemeentehuis: 
Geschiedenis, bouw, verbouw, inrichting, verzameling 
kunstvoorwerpen, bezienswaardigheden en andere curiosa. 

Wandeling door het centrum: 
Historie, voornamelijk laatste kwartaal 1ge eeuwen eerste helft 
20ste eeuw. Gebouwen, bezienswaardigheden en personen. 
De wandeling zal opgefleurd worden met leuke anekdotes. 

Datum: woensdag 22 april 2009 
Plaats: Centrum van Asten 
Vertrek: de Groene Poort aan het Koningsplein 
Aanvang: 19.00 uur 
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Dorpswandeling door het centrum van Someren. 

Een wandeltocht door het centrum van Someren, met 
interessante uitleg van d'n "aawe gemintebooi" Jan van Eijk. De 
tocht voert ons langs het heden en verleden van lokaties en 
gebouwen. Zij brengt de geschiedenis van Someren weer een 
beetje tot leven en laat u tevens in vogelvlucht meegenieten 
van het cultureel-historisch erfgoed. 

Wist u dat b.v. de spreuk "Vermetel noch bevreesd", in de 
steen boven de zij-ingang van het gemeentehuis staat voor 
"Van Summere en nie baang" ? 

Wist u dat residentie "de Rietmusch" in de Laan ten Roode 
genoemd is naar een café annex brouwerij, die op die plaats 
gelegen hebben? 

Wist u dat de beelden van de Apostelen, die in het middenschip 
van de Lambertuskerk staan, afgietsels zijn van de originele 
beelden die zich in de Sint Jan van Den Bosch 
bevinden? 

Wist u dat het statige herenhuis in de Speelheuvelstraat, nu 
kantoor, bewoond werd door dr. Broos en eerder door oud
burgemeester Smulders en dat laatstgenoemde in het 
oorlogsjaar 1944 werd vermoord in opdracht van de Duitsers? 

Wist u dat de 2 grote bomen in de Posteistraat, ter hoogte van 
"de Chinees", er al stonden. toen de gezusters Wijnen (van Lil) 
er woonden in hun helaas gesloopte boerderij? 

Datum: woensdag 27 mei 2009 
Plaats: centrum van Someren 
Vertrek: VVV kantoor aan het Wilhelminaplein 
Aanvang:20.00 uur 
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De Binnendieze van 's-Hertogenbosch. 
Lezing door Peter Verhagen. 

Toelichting op de grote excursie van zaterdag 13 juni. 
's-Hertogenbosch heeft haar ligging, de hoofdlijnen van haar 
stedelijke structuur, groei en welvaart te danken aan het van 
nature aanwezige water. Eeuwenlang is dit stelsel van 
waterlopen -binnen de vestingmuren Binnendieze geheten- de 
levensader van de stad geweest. Wegen waren, indien 
aanwezig, tot ver in de 18e eeuw nauwelijks begaanbaar en 
zeer onveilig. Voor aanvoer van voedsel en grondstoffen was 
men afhankelijk van goede waterverbindingen. In de loop van 
de 1g

e 
eeuw ging het vervoer over de weg concurreren met het 

transport over water. De Binnendieze verloor haar 
economische betekenis. De functie van riool en regenafvoer 
bleef over en men beperkte het kostbare onderhoud tot het 
hoogst noodzakelijke. 

Volgens deskundigen had de Binnendieze geen 
stedenb~uwkundige waarde en belemmerde de ontwikkeling 
van de binnenstad. In 1968 waren verschillende vervallen 
takken van de Binnendieze al gedempt. In 1969 besloot de 
gemeenteraad, na vier avonden van ongekend felle en 
emotionele debatten, de bouwvallige en tot open riool 
~edegradeerde Binnendieze te dempen. Deze plannen werden 
In 1972 doorkruist door een ministeriële aanwijzing tot 
Beschermd Stadsgezicht. De teg,enstanders van demping, 
aang.evoerd door mr. Hein Berge en Jan van der Eerden, zagen 
hun Jarenlange felle oppositie tegen de dempingplannen 
beloond. 

Datum: woensdag 3 juni 2009 
Plaats: zaal Jan van Hoek, Markt, Asten 
Aanvang: 20.00 uur 
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Grote excursie naar 's-Hertogenbosch. 
Verrassend en veelzijdig ! 

De inmiddels traditionele excursie in de maand juni is ieder jaar 
de moeite waard. Vorig jaar bezochten we het Philips en DAF 
museum in Eindhoven. Dit jaar brengen we een bezoek aan 
onze Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch. 

Een rondvaart over de Dieze, in een fluisterbootje met gids, 
voert ons langs en onder de mooiste plekjes van het historisch 
stadscentrum. We ervaren het unieke karakter van licht en 
donker van de Binnendieze en bespeuren de levendige kanten 
van verleden en heden en ontdekken onze hoofdstad met haar 
middeleeuwse stratenpatroon en de vele fraaie monumenten. 

Een bezoek aan de Sint-Janskathedraal, met recht een van de 
meest interessante gebouwen in West-Europa, staat ook op het 
programma. Onder deskundige begeleiding maken we kennis 
met zowel het interieur als het exterieur van de kathedraal. 

Datum: zaterdag 13 juni 2009 
Plaats: verzamelen op het parkeerterrein van zwembad 

de Diepsteeckel in Someren 
Vertrek: 9.00 uur 
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Vrienden van Heemkundekring De Vonder 

Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75 Someren 
De heer en mevr. Van Acker, Hombroeckstraat 1 Asten 

De heer G.Berkers, Zonneweg 1 Someren 
Eleeto Technisch Buro Willem Bos, Trasweg 5 Someren 

Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms - Verberne, 
Molenakkers 5 Asten 

Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7 Asten 
Fysiotherapie Campanula (Theo Lankhorst), Floralaan 22 Asten 

Gianotten Adviesbureau, Witvrouwenbergweg Bh Someren 
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107 Someren 

Van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111 Someren 
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32 Asten 

Larco Conserven Someren BV, Industrielaan 10 Someren 
Leenen Someren Beheer BV, Dr. Eijnattenlaan 2B Someren 

Wil en Toos Leenen, Floreffestraat 109 Someren 
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140 Someren 

Beheermij van der Loo, Markt 10 Asten 
Schildersbedrijf Looijmans, Hoornmanstraat 1 Someren 

Smits Bouwbedrijf BV, Dorser 2 Someren 
Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25 Asten 

E.B. Steyns, Winkelstraat 9 Lierop 
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24 Asten 

De heer en mevr. De Wit, Speel heuvel plein 4 Someren 
De heer en mevr. Wijnen, Speelheuvelstraat 41 Someren 

De heer en mevr. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesdunckstraat 17 
Asten 
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Dankzij de Vrienden en donaties van het Jan van der Loo 
Fonds, Rabobank Peelland en ONA heeft de Heemkundekring 
interessante projekten kunnen uitvoeren. 

2 1 



Belangrijke data 2008 - 2009 

2008 

24 September Lezing: Zuid-Willemsvaart de moeder van alle 
kanalen in Oost Brabant. 

8 oktober 
11 oktober 
12 oktober 
12 november 
10 december 

2009 

13 januari 
13 februari 
11 maart 
28 maart 
22 april 
27 mei 
3 juni 
13 juni 

Films van Asten en Someren uit de oude doos 
Officiële opening Archeologiehuis 
Open dag Archeologiehuis 
Lezing: Brabant is zo gek nog nie 
Lezing:Toponiemen 

Lezing: Onze wereld: agiobal village 
Feest/contactavond voor de leden 
Jaarvergadering De Vonder 
Kleine excursie naar de Commanderije in Gemert 
Dorpswandeling door het centrum van Asten 
Dorpswandeling door het centrum van Someren 
Lezing: De Binnendieze van 's-Hertogenbosch 
Grote excursie naar 's-Hertogenbosch 
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Adres: 
Telefoon: 
Secretaris : 
E-mail: 
Website: 

Heemhuis 

Molenstraat 10, 5711 EW Someren 
0493-472423 
e.hellings4@chello.nl 
hkkdevonder@xs4all.nl 
www.heemkundekringdevonder.nl 
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Aantekeningen 

24 
3 


	Scan
	Scan 1
	Scan 2
	Scan 3
	Scan 4
	Scan 5
	Scan 6
	Scan 7
	Scan 8
	Scan 9
	Scan 10
	Scan 11
	Scan 12
	Scan 13

